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Páris: Davis Cup 
Paris, augusztus eleje. Napok óta 33 fok mele-

get Jelzett a meteorologiai intézet, ma reggelre 
azután bekövetkezett a várva várt lehűlés. Sötét 
felhők borítják az eget, sürü zápor zuhog szünet 
nélkül és a tenniszbarátok izgalommal tekintenek 
felfelé, lesz-e tisztulás, le lehet-e játszani a nagy 
meccs második fordulóját Délutánra szűnik az eső. 
A borús idő dacára, óriási közönség tódul a Ró-
la nd-tíarros-pálya felé, ahol a franciák már any-
nyi világraszóló tenniszgyőzelmet arattak. 

Az első nap kudarca kissé deprimálta a kedé-
lyeket, mindazonáltal a legyözhetetlenség biztos 
tudata minden francia szemből kiragyog. A Ro-
ro t r a—B r u g n on-pár győzelmét biztosira ve-
szik, erre erősen számított L a cos te, a csapat-
kapitány már az összeállításnál is ezt a mérkő-
zést döntő fontosságúnak tartja. Ujabb zápor. Az 
izgalom percről-percre nő. Még nem biztos, hogy 
játszani lehet. Fél négy felé csendesedik az eső. A 
közönség ernyők alatt lassan elhelyezkedik a tri-
bünön. A pálya sikos, csúszós. Az öltözőkben már 
készülődnek. Megjelennek a fényképészek, azután 
a vonalbirák és végül felvonulnak a párok: az an-
Kol H u g u e s-L e e és a francia B o r o t r a— 
B r u g n o n . Pár perc múlva megkezdődik a já-
ték. 

Borotra rugalmas, mozgékony, uralja a pályát, 
Brugnon nagyszerű segítőtársa. A játék késői kez-
dését a franciák igen gyors irammal akarják be-
hozni, ami számukra megszerzi a vezetést, mert 
megzavarja kissé az angolokat. Löbökkel próbál-
ják lassítani a játékot és menteni a helyzetet, de 
a löbök csak nagyszerű alkalmat adnak Borotrá-
nak, hogy smashéivel brillírozhasson. A franciák 
győznek, a tribün ujjong és nagy óvációban része-
síti bajnokait Az elsőnapi veszteség után uj re-
ménység éled 

S u s a n n e L a n g e l n a következőket mondja 
az előző napról: 

— Soha ennyire nem éreztem Cochet-val, mint 
most veszteségében! Bámulatos fegyelmezettség-
gel játszotta végig ezt a számára kálváriaszerü 
meccset. Elegánsan és egyszerűen viselte el veszte-
ségét. amely Igen nehezére eshetett annak, aki e 
pálvának éveiken át legyőzhetetlen bajnoka volt. 

A fiatal Mertin-ről a következőket mondta: 

— Mint egy igaz bajnok küzdött a ma legnagy-
szerűbb formában levő A u s t i n n a l szemben, 
akit meglepett e fiatal tehetség energikus ellenál-
lása. örömmel látjuk őt legnagyobb játékosaink 
kőzött. Minden ütése meggondolt és kiszámított. 
Viselkedése a pályán nyugodt és fegyelmezett. Bát-
ran állt szemben félelmetes ellenfelével és ezzel 
;sak bizonyságát adta, hogy bátran számithatunk 
rá. 

A harmadik nap szomorú napja a francia ten-
niszvilágnak. Az idő ragyogó, rengeteg ember, ele-
gáns közönség Mikor Cochet megjelenik a pá-
lyán, vad tombolás, éljenzés, kalaplengetés, ami 
láthatólag Jól esik Cochet-nek. Vad, elkeseredett, 
erős küzdelem indul, amellett csupa fegyelmezett-
ség, fáradhatatlanság és kiszámított precizitás 
mindkét részről. A Codiet—Austin-meccs a leg-
szebb volt, amit valaha játszottak, gyönyörűség 
szemnek, léleknek. A franciák állítják, hogy senki 
sem tudta volna legyőzni Austint, csak Cochet, 
egyedül. Cochet győzni fog, de a Davis Cup elve-
szett — a szünetben már ez a vélemény alakult kl 
a közönség körében. 
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Aspirin-Tabletfák 
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Az uj reménység, a fiatal Me r t in gyönyörű 

kompozicióju játékot produkált Perry ellen. Erő-
sen támadott, ami kissé megzavarta Perryt, aki 
nem számított ilyen erős ellenfélre. De Mertin 
nem birja az iramot. Bár bátorsága és energiája 

nem csökken, ütései azonban lassankint elvesztik 
biztonságukat és agresszivitásukat Perry nyer. A 
közönség kissé letörten hagyja el a Boland-Garros 
pályát. A Davis Cup 20 évi távollét után vissza-
vándorolt Angliába. Holló Lilly. 
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Naponta egymillió cigaretta készül 
a szegedi dohánygyárban 

Jelenfékenyen csökkeni a Iraflkfogyaszlfts 

rossz 
(A Délmagyarország munkatársától.) A 
sz gazdasági helyzet következtében folytono-

san csökken a trafikfogyasztás. A dohányjöve-
dék vezetősége több vidéki dohánygyárban re-
dukálta az üzemet és a munkások egyrészét el-
bocsátotta. Pápán, Egerben, Szentgotthárdon 
és Budapesten a dohánygyárakból többezer 
munkást bocsájtottak el. A szegedi dohánygyár 
jelenlegi munkásai közül eddig még senkit 
sem bocsájlottak el, ehelyett azonban redukál-
ták a munkaidőt. Ezidőszerint hetenkint nem 
hat, hanem csak öt napon át dolgoznak a sze-
gedi dohánygyárban. 

A budapestkörnyékí dohánygyárat kivéve, az 
országban a szegedi dohánygyárnak legnagyobb 
a napi termelése. Mostanában naponta egymil-
lió darab cigaretta készül Szegeden, jul iusban a 
gyártás mennyisége elérte a 25 millió darabot. 
A tapasztalat szerint a trafikfogyasztás csök-
kenése leginkább a jobbminőségü trafikáruknál 
észlelhető. Illetékesek szerint a fogyasztók 
egyrésze a dohányáruk minőségét változtatta és 
az olcsóbb trafikáruk fogyasztására tért át. Ez-
ért az olcsóbb cigarettafajták fogyasztásában 
nagy kiugrás tapasztalható. Rendkívül keresett 
a szegedi trafikokban a Levente-cigaretta, en-
nek a fogyasztása felü.mulja az összes többi 
cigarettafajtákat. 

A szegedi dohánygyárban főleg a finomabb 
fajtájú cigarettákat gyártják. A két egyiptomi 
cigrelta: a Fáraó és a Kleopátra kizárólag Sze-
geden készül szigorúan az egyiptomi gyártási 
rendszer alapján. Az egész országot Szegedről 
látják el ebből a két egyiptomi különlegesség-
bői. De gyártanak nagy tömegben Memphist, 
Mirjámot, K-irályt. Hercegovinát és Duna-ciga-
rettákat is. Ezenfelül egvetlen dohányfajta ké-
szül a szegedi donánygyárban: a Balkán ciga-
rettadohány. Szó van arról is, hogy bevezetik 
Szegeden áz Exíra-cigaretták gyártását. 

A szegedi dohánygyár a gyártáshoz az ország 
minden részéből kap dohányt. Időnkint, ahogy 
a szükség kivánja, meghatározott elosztás sze-
rint szállítanak Szegedre dohányt Kisvárdáról, 
Faddról, Békéscsabáról és Debrecen környéké-
ről azért, hogy az egyes dohányfajtákat kever-
jék. 

Azelőtt Szeged vidékén is jelentős mennyi-
ségben termelték a dohányt, legutóbb azonban 
egészen minimális .nenniységre redukálódott a 
szegedkörnyéki dohánytermés. A szegedi do-
hány leveiei ugyanis meglehetősen nehezek, 
jelentékenyen erezettek, a finomabb cigaretta 
gyártásánál nem is igen lehet ezeket a leve-
leket felhasználni. 

A trafikfogyaszlás csökkenése miatt a pénz-
ügyminisztérium tervbevette a dohány termő 
területek csökkentését. Hir szerint 10.000 hold-
dal csökkentik őszlől kezdve a dohányterülete-
ket, a tervezett csökkentés azonban nem fogja 
érinteni a szegedi és a közeikörnyéki terüle-
teket, mert itt alig számbavehető a dohány-
termelés, a kevés szegedi dohányt az olcsóbb 
szivarfajtáknál tudják felhasználni. 

Néhány hónap óta a dohányelosztásnak va-
lósággal központja Szeged óriási összegre be-
csülhető az a dohánvan>ag, amely itt van el-
raktározva, a délvidék és az Alföld fődohány-
gyüjtő központja ujabban Szegeden van. Emel-
lett legalább négymillió pengőre lehet értékelni 
a kész ciaarettaanuaaot, amely a Dugonics-

uccai dohányáruraktárban van felhalmozva. A 
kész árut innen expediálják szerte az országba, 
a szegedi dohánygyár üzeme folytonosan pótol-
ja az elszállított mennyiségeket 

A kereskedelmi miniszter 
római tárgyalásai 

Róma, augusztus 5. Az olasz lapok részlete-

sen foglalkoznak Fabinyi kereskedelmi minisz-

ter római útjával, közlik fényképét és a sajtó 

részére adott nyilatkozatait Megállapítják, 

hogy a miniszter utjának célja a Mussolini és 

Gömbös közt történt kereskedelmi tárgyú 

megbeszélések részleteinek letárgyalása és vég-

legesítése. Rámutatnak arra is, hogy Fabinyi 

tárgyalásai során látni fogja, hogy a politikai 

vélemények egyöntetűségénél nem kisebb a 

gazdasági kérdésekben sem a vélemények egy-

öntetűsége. 

Szombaton délelőtt ült össze efsőizben a ke-

reskedelemügyi miniszter kíséretében érkezett 

magyar szakértői bizottság, hogy az olasz szak-

értői bizottsággal részletes tanácskozást folytas-

son. 

Délután a kereskedelmi miniszter ú jból meg-

látogatta S u v i c h külügyi államtitkárt, aki-

vel hosszabb megbeszélést folytatott 

Fabinyi kereskedelmi miniszter vasárnap 

reggel Fiuggiba utazik, hogy meglátogassa az 

ott tartózkodó Kánya Kálmán külügyminisz-

tert. 

Newyork-Páris 
Newyork, augusztus 5. C o d o s é s R o s s i 

francia repülők szombaton reggel elindultak 
Boston irányába. A repülők legalább Párisig 
akarnak eljutni és megkísérlik a távrepülés 
világrekordjának megdöntését. Codos és Ros-
si csak akkor száll le, ha 2000 liternyi benzin-
je már teljesen elfogyott. 

Az idö 
A' Szegedi Meteorologiai Obsíerratórlmn je-

lenti. Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 27.9 
C, a legalacsonyabb 16.6 C, A barometer adata 
nullfokra és tengerszintre redukálva reggel 763.6 
mm, este 762.4 mm. A levegő páratartalma reggel 
76 százalék, délben 50 százalék. A szél Iránya 
északi, erőssége 3—1. 

A Meteorologiai Intézet jelenti este 10 óra-
kor: Meleg idő, élénkebb légáramlás, néhánv 
helyen, esetleg délután zivatarok. 
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